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Skema for konstatering af opstigende fugt i kælderen 
 

Gennemgå spørgeskemaet omhyggeligt for fugtproblemerne i din kælder og kryds af til venstre 
 

Hvordan kan man se og mærke fugt i kælderen? 
 Er der synligt vand, eller er gulve og vægge fugtige eller klamme ? 
 Er der mørke fugtskjolder eller er der farveforskel på væggene, mørkest for neden – lysest for oven ? 

 Er murværket i kælderen afskallet eller krakeleret ? 
 Er der hvide udtræk / skjolder på væggene ? 
 Er der gule eller sorte prikker eller skjolder på gulve eller vægge ? 
 Er der sur eller jordslået kælderlugt ? 
 
Hvis der kan svares ja til bare et af ovenstående spørgsmål, er der et fugtproblem med 
kælderen. H2OBLock fjerner og forhindre opstigende fugt, der er den mest hyppige form for 
fugt i kælderen.  
 

Hvordan konstateres opstigende fugt ? 
 Er gulvet eller ydervæggen fugtig ? 

 Er ydervæggen mest fugtig for neden ? 

 Er eventuelle indervægge i mur / beton også fugtige for neden ? 

 Er der afskalling eller saltudtræk, evt. som vandret, bølgende linie hen over væggene ? 

 
Kan der svares ja til mindst 3 af ovenstående spørgsmål er der med overvejende 
sandsynlighed tale om opstigende fugt i murværket.  
 

Hvordan virker H2OBlock ? 
 Trænger der vand ind gennem åbne huller eller revner i vægge eller gulv ? 
 Kan der løbe vand direkte ind gennem lyskasser, kælderskakt eller lignende ? 
 Er der utætte vandrør ? 
 Er der tagnedløb eller kloakker der ikke fungere ? 
 Står grundvandet over gulvniveau ? 
 Er der en eventuel grundvandspumpe der ikke virker ? 
 Er der store flader i metal som f.eks. vægge bygget i metalplader ? 
 Er bygningen større end 22 meter i længde eller brede ? 
 
Kan der svares nej til 8 ovenstående spørgsmål vil en H2OBLock have fuld virkning. Svares der 
ja til nogle af ovenstående spørgsmål, bør man før eller samtidig med installationen af 
H2OBLock udbedre eventuelle skader og drøfte spørgsmålene med Faxe Design – H2OBlock. 
Er bygningen større end 22 meter, skal der anvendes et kraftigere system eller flere H2OBlock 
enheder.  


